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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα:

Τοποθέτηση

Προϊσταμένης

Διεύθυνσης

της

Νοσηλευτικής

Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5319 ανακοίνωσή της στις
07/12/2021

καταγγέλλει

πως

πολλά

και

αναπάντητα

είναι

τα

ερωτήματα

για την τοποθέτηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η Διοικήτρια του Νοσοκομείου τοποθέτησε ως
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας μια νοσηλεύτρια που δεν έχει κριθεί
ποτέ

για

θέση

Προϊσταμένης

οποιουδήποτε

επιπέδου

οργανικής

μονάδας. Αυτό αποτελεί πρωτοφανές γεγονός παραβίασης της
αξιοκρατίας και έχει χαθεί κάθε έννοια αξιοκρατίας.
Νοσηλεύτρια που μετατέθηκε στο Νοσοκομείο της Χίου τρία χρόνια πριν,
χωρίς ποτέ να κριθεί για θέση Προϊσταμένης τμήματος ή Υποδιεύθυνσης ή
Διεύθυνσης, η Διοίκηση του Νοσοκομείου της Χίου ανακάλυψε τα προσόντα
της και λίγο μετά την άφιξή της τοποθετήθηκε με ανάθεση Υπεύθυνη και
Προϊσταμένη Τμήματος και τώρα με την συνταξιοδότηση της Διευθύντριας
Νοσηλευτικής υπηρεσίας, η Διοικήτρια την τοποθέτησε Διευθύντρια!!!
Την ίδια στιγμή, Υποδιευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που έχει κριθεί
στη θέση αυτή από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας και αναπλήρωνε την Διευθύντρια κατά της απουσίας της, διαθέτει
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, προηγείται κατά πολύ στη μοριοδότηση
έναντι όλων των άλλων Νοσηλευτών και στελεχών της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, ξεχάστηκε από τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου. Πιο κατάφορη
αδικία σε τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης, δεν έχει ξανασυμβεί σε
Νοσοκομείο.
Η Διοικήτρια προχώρησε σε αυτή την κατάφορη αδικία με ρουσφετολογικά
κριτήρια. Προφανώς κατόπιν πολιτικών και κυβερνητικών υποδείξεων».

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Έχει

ενημερωθεί

για

την

τοποθέτηση

της

συγκεκριμένης

Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γενικό
Νοσοκομείο της Χίου;
2. Αν ναι, με ποια διαδικασία έγινε η τοποθέτηση αυτή;
3. Ειδικότερα, με ποια κριτήρια έγινε η συγκεκριμένη επιλογή για τη
θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο
ΓΝ Χίου;
4. Ισχύει πως η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια «ουδέποτε έχει κριθεί για
θέση Προϊσταμένης οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας»;
5. Υπήρχαν και άλλοι υποψήφιοι με αντίστοιχα προσόντα για τη
συγκεκριμένη θέση;
6. Ισχύει όσα αναφέρονται για τον Υποδιευθυντή, δηλαδή πως ενώ
έχει κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας και διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη
θέση αυτή, δεν προήχθη;
7. Αν ναι, για ποιο λόγο συνέβη αυτό;
8. Γνωρίζει για ποιους λόγους η Διοικήτρια του Νοσοκομείου
τοποθέτησε ως Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τη
συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, «που ουδέποτε έχει κριθεί για θέση
Προϊσταμένης οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας»;
9. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα λάβει για να διερευνηθεί ενδελεχώς
η συγκεκριμένη τοποθέτηση και να μην υπάρχουν αμφιβολίες για
την αξιοκρατία της διαδικασίας και της επιλογής;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

